
Open geodata voor iedereen!

goede brondata voor gebruiksvriendelijke toepassingen
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De Droom: 
“Self Service GIS”

• De Burger (niet GIS professional)

• Data bij de Bron – Data Ecosystem

• Semantiek (Transparantie, 
Reproduceerbaarheid)

• Het Web (een browser als tool)

• Kaart integratie – GIS functionaliteit

• (Integratie met geadvanceerde tooling)



4 |



5 |



6 |



9 |

Zou je het voor kunnen stellen?

● Dat we in 2022 nog datasets als silo’s aanbieden?

● Dat klanten alleen via wikipedia de vraag kunnen stellen: geef mij alle 
kerkgebouwen van voor 1900? En dat op basis van de authentieke 
data die vraag niet direct te beantwoorden is?

Wat is onze ambitie?
(https://www.kadaster.nl/over-ons/beleid/meerjarenbeleidsplan)
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Mijn droom!

Ik zoek een paleis met oppervlakte van >1500m2 dat een 
Rijksmonument is, en een waarde heeft van >1.000.000 in de 
wijk Berg en Bos.

Paleis het Loo
https://brt.basisregistraties.overheid.nl/top10nl/id/gebouw/101895841

Ik zoek een paleis (BRT) met oppervlakte van >1500m2 (BAG) 
dat een Rijksmonument (RCE) is, en een (WOZ) waarde heeft 
van >1.000.000 in de wijk Berg en Bos (CBS).
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Burgers bekijken de impact en belevering van ruimtelijke ingrepen door 3D 

weergave van de stad, buurt of straat.  Door de Knowledge Graph is alle 

informatie integraal beschikbaar zowel CBS, Energie, Gemeente en Kadaster.
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KG Adoption
https://image.slidesharecdn.com/adoption2019-190707103449/95/adoption-of-knowledge-graphs-mid-2019-1-1024.jpg?cb=1562495720

https://image.slidesharecdn.com/adoption2019-190707103449/95/adoption-of-knowledge-graphs-mid-2019-1-1024.jpg?cb=1562495720
https://image.slidesharecdn.com/adoption2019-190707103449/95/adoption-of-knowledge-graphs-mid-2019-1-1024.jpg?cb=1562495720
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Wat we gaan laten zien kon al….in een bedrijfsspecifiek project waarin data gekopieerd wordt, 
specifiek geïntegreerd wordt voor een specifieke toepassing. Duur, niet schaalbaar, niet open, etc..

Het verschil is:

● Web gebaseerd (linked data, interoperabel - van/voor iedereen)
● Geen geo links, maar administratieve links.
● Data bij de bron (in demo: 6 sparql endpoints federatie)
● Toepassing neutraal/agnostisch: brede set aan toepassingen

Essentie



Demo 
“Graph Browsing”

Start with an object and then 
explore the graph

https://labs.kadaster.nl/cases/pdok-
knowledge-graph

https://labs.kadaster.nl/cases/pdok-knowledge-graph


Demo 
“Data Story”

SPARQL Queries

https://labs.kadaster.nl/cases/pdok-
knowledge-graph

https://labs.kadaster.nl/cases/pdok-knowledge-graph


Demo 
LOKI

https://labs.kadaster.nl/cases/loki

https://labs.kadaster.nl/cases/loki
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Hoe kunnen wij de burger, op basis van natuurlijke spraak/taal, informatie
aanbieden uit onze (openbare) databronnen, zonder dat zij hiervoor hoeven

te weten waar deze informatie staat of hoe zij deze moeten verkrijgen. 

Oplossing

Loki, welke huizen in 

Apeldoorn zijn minstens 

50 vierkante meter 

groot?

Locatie-gebaseerde Kadaster Informatie
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Inleiding Doelstellingen Oplossing Projectaanpak Kosten & Baten Bijlagen

1. Natuurlijke taal vragen kunnen stellen en antwoord 
kunnen geven

a) Laagdrempelige manier informatieverstrekking

b) Leverancier van antwoorden in plaats van data

c) Toegang tot producten in de webshop vergroten

2. Integraal beeld op stelsel van data, naam/bron 
dataset is onbelangrijk)

a) Antwoorden op basis van de (open) Kadaster 
datasets (BAG, BRT, DKK, BGT).

b) Verwijzen naar de niet-open producten (WOZ, 
BRK)

c) Ook gerelateerde datasets, bv. PDOK.

3. 1 Kadaster klant beeld: logisch geheel met andere 
klant-diensten

a) Ingang (en afvang) voor KCC

De projectdoelstellingen en baten

Resultaat van dit project:

• Een chatbot (vraag/antwoord) die een data 

gerelateerde vraag in de Backend kan omzetten 

naar een vraag voor de Kadaster Knowledge 

Graph. Het antwoord vanuit deze Knowledge 

Graph wordt vervolgens visueel weergegeven 

voor de klant. Het systeem is lerend op basis 

van de vragen en antwoorden die gesteld 

worden (AI).

• Feitelijk geeft het systeem antwoord op geo-

vragen. Voor de klant ziet het eruit als een 

chatbot maar het concept is meer een “Self-

Service GIS”.

• Branding kan in eerste instantie relatief los van 

Kadaster (als voorbeeld de topotijdreis), of 

verbonden aan een innovatie Kadaster label 

(bv. labs.kadaster.nl)
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Inleiding Doelstellingen Oplossing Projectaanpak Kosten & Baten Bijlagen

LOKI zelf 
proberen?

https://labs.kadaster.nl/demonstrators/loki/


37 |

Inleiding Doelstellingen Oplossing Projectaanpak Kosten & Baten Bijlagen

De oplossingsrichting voor dit project
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Vragen

Hey Loki, …?



Erwin.Folmer@kadaster.nl



Reserve
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Nederland gaat het voor de wind Slim met onze ruimte omgaan

De wondere wereld van de lage landen!

Beperkte ruimte & hoge complexiteit

18 miljoen inwoners

8,8 miljoen auto’s

Landoppervlakte is 33.883 km² Dynamische woningmarkt
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Afgestudeerd Relatie Gezin

Carrière PensioenOverlijden

Kadaster ongemerkt aanwezig in elke fase
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Burger komt via Google bij 

Het Geo dataplatform van Nederland uit! 
Onopvallend ge-Powered bij Kadaster
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BAG

BAG

BGT

BGT

WOZWOZ CBSCBS
Knowledge 

Graph

Knowledge Graph als FUNDA-ment voor alle ruimtelijke vragen van de burger  


